
Πολιτική απορρήτου της BP Marine 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 

Μπορείτε βασικά να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας χωρίς προσωπικά δεδομένα. Εάν ένα 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας μας μέσω της 
ιστοσελίδας μας, μπορεί να απαιτηθεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν απαιτείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία 
αυτή, θα ζητάμε πάντοτε τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου προσώπου. 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα) είναι 
πάντοτε σύμφωνο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και σύμφωνα με την 
πολιτική απορρήτου που ισχύει για κάθε χώρα. 

Με την ακόλουθη πολιτική απορρήτου, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό σχετικά με τη φύση, 
το εύρος και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και 
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από εμάς. Ομοίως, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για 
τα δικαιώματά τους βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου. 

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εφαρμόσαμε πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουμε την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται μέσω 
του ιστοτόπου μας. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων στο Διαδίκτυο μπορούν γενικά να περιέχουν 
τρύπες ασφαλείας. Έτσι, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία κατά 100%. Ως εκ τούτου, 
φυσικά, κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί εναλλακτικά επίσης, για παράδειγμα, μεταφορά 
προσωπικών δεδομένων μέσω τηλεφώνου. 

1. Ορισμοί 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου βασίζεται στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ρυθμιστική Αρχή κατά την υιοθέτηση του ΓΚΠΔ (άρθρο 4 ΓΚΠΔ). Αυτή η πολιτική απορρήτου θα 
πρέπει να είναι εύκολη στην ανάγνωση και κατανόηση για οποιονδήποτε. Για να διασφαλίσουμε 
αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε πρώτα την ορολογία που χρησιμοποιήσαμε. Αυτή η πολιτική 
απορρήτου χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τους εξής ορισμούς: 

 "προσωπικά δεδομένα" κάθε πληροφορία σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμo 
φυσικό πρόσωπο («το ενδιαφερόμενο πρόσωπο») ·  ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται 
αναγνωρίσιμο, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με τη συσχέτιση 
με ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, 
ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά, η έκφραση 
του φυσικού , φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου · 

 "το ενδιαφερόμενο πρόσωπο" κάθε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο του 
οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας · 

 "επεξεργασία" η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάγνωση, η 
αναζήτηση, η χρήση, η αποκάλυψη από οποιαδήποτε διαδικασία που εκτελείται με 



ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιαδήποτε τέτοια σειρά 
εργασιών που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, ή 
οργάνωση, μετάδοση, διάδοση ή άλλως παροχή, αντιστοίχιση ή σύνδεση, περιορισμός, 
διαγραφή ή καταστροφή · 

 "περιορισμός επεξεργασίας" η σήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων 
προκειμένου να περιοριστεί η μελλοντική τους επεξεργασία · 

 "profiling" κάθε είδους αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 
συνεπάγεται τη χρήση τέτοιων προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών δεδομένων που αφορούν φυσικό πρόσωπο για ανάλυση ή πρόβλεψη, ιδίως σε 
σχέση με την εκτέλεση της εργασίας, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές 
προτιμήσεις, περιλαμβάνει τα συμφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τη 
μεταβολή της θέσης αυτού του ατόμου · 

 "υπεύθυνος" το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, το όργανο ή άλλος 
οργανισμός που, μόνος ή σε συνεννόηση με άλλους, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα 
μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα · όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής 
της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της  Ένωσης ή από το δίκαιο των κρατών 
μελών, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια του διορισμού του μπορούν να 
προβλεφθούν βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας · 

 "δέκτης" φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμό ή άλλο φορέα στον οποίο 
αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι τρίτο μέρος. 
Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με συγκεκριμένη αποστολή δεν θεωρούνται 
δέκτες · η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τις εν λόγω αρχές πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς 
της επεξεργασίας · 

 "τρίτοι" φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμό ή φορέα εκτός από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο μεταποιητής 
και τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί υπό την άμεση ευθύνη του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του μεταποιητή να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα · 

 "συγκατάθεση" ενδιαφερομένου προσωπου σε δήλωση προθέσεως που δόθηκε 
οικειοθελώς στη συγκεκριμένη περίπτωση, με ενημερωμένο και αδιαμφισβήτητο τρόπο, με 
τη μορφή δήλωσης ή άλλης σαφούς επιβεβαιωτικής πράξης, με την οποία το υποκείμενο 
των δεδομένων δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία του ή τα προσωπικά της 
δεδομένα. 

2. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων από: 

Υπεύθυνος: BP Marine, εκπροσωπούμενη από τον διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Μπέσσα, 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bpmarine.gr, Τηλέφωνο: +30 22380 - 31825, Fax: +30 223830 -6706 

3. Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και φύση και σκοπός της 
χρήσης τους 

α) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο 



Μπορείτε βασικά να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποκαλύψουμε την ταυτότητά 
σας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στη 
συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στο διακομιστή του ιστότοπού μας.  Αυτές οι 
πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες 
πληροφορίες θα συλλεχθούν χωρίς την παρέμβασή σας και θα αποθηκευτούν μέχρι να 
αυτοματοποιημένη διαγραφή: 

 διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή, 
  ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, 
 όνομα και διεύθυνση URL του αρχείου που ανακτήθηκε, 
 δικτυακός τόπος από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση (διεύθυνση URL παραπομπής), 
 το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε και, κατά περίπτωση, το λειτουργικό 

σύστημα του υπολογιστή σας καθώς και το όνομα του παροχέα πρόσβασης. 

Τα δεδομένα που αναφέρονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τους ακόλουθους 
σκοπούς: 

 διασφάλιση της ομαλής σύνδεσης της ιστοσελίδας, 
 εξασφάλιση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας, 
 αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος και 
 για περαιτέρω διοικητικούς σκοπούς. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 εδάφιο f ΓΚΠΔ. Το 
νόμιμο συμφέρον μας απορρέει από τους σκοπούς συλλογής δεδομένων που αναφέρονται 
παραπάνω. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέξαμε για να 
καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με εσάς.  

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies και υπηρεσίες ανάλυσης όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μου. 
Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στις ενότητες 5 αυτής της πολιτικής απορρήτου. 

β) Χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας 

Για ερωτήσεις οποιουδήποτε είδους, σας προσφέρουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέσω φόρμας που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας. Είναι απαραίτητο να δώσετε μια έγκυρη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να γνωρίζουμε από ποιον προέρχεται το αίτημα και 
να απαντήσουμε. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται οικειοθελώς. Εναπόκειται σε 
εσάς να αποφασίσετε εάν θέλετε να καταχωρίσετε αυτές τις πληροφορίες στη φόρμα επικοινωνίας. 

Η επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία με εμάς είναι σύμφωνη με το άρθρο 6 παρ. 1 
σελ. 1 εδ. 1 ΓΚΠΔ βασισμένο στη συγκατάθεσή σας εκουσίως.  

γ) Για παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας μας 

Μπορείτε είτε να τοποθετήσετε παραγγελίες ως επισκέπτης μέσω της ιστοσελίδας μας χωρίς να 
εγγραφείτε ή να εγγραφείτε στο κατάστημά μας ως πελάτης για μελλοντικές παραγγελίες. Η 
εγγραφή έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείτε να συνδεθείτε στο κατάστημά μας σε περίπτωση 
μελλοντικής παραγγελίας απευθείας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό 
πρόσβασής σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία επικοινωνίας σας.  



Τα προσωπικά σας δεδομένα θα εισαχθούν σε μια μάσκα εισόδου και θα μας μεταδοθούν και θα 
αποθηκευτούν. Εάν κάνετε μια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε τα ακόλουθα 
δεδομένα στην περίπτωση παραγγελίας πελάτη καθώς και στην περίπτωση εγγραφής στο 
κατάστημα: 

 όνομα, επώνυμο,



μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
διεύθυνση,

Η συλλογή των δεδομένων αυτών γίνεται 

 να σας αναγνωρίσουμε ως πελάτη μας,
 να επεξεργαστείτε, να εκπληρώσετε και να χειρίζεστε την παραγγελία σας,
 για αλληλογραφία μαζί σας,
 για τιμολόγηση,
 να διευθετήσετε πιθανές απαιτήσεις αστικής ευθύνης, καθώς και την αξίωση τυχόν

αξιώσεων εναντίον σας,
 να διασφαλίσουμε την τεχνική διαχείριση της ιστοσελίδας μας,
 να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα πελατών μας.

Ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε 
αυτές τις πληροφορίες.  

Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στην παραγγελία σας και / ή στην εγγραφή σας και είναι 
σύμφωνη με το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 εδ. b ΓΚΠΔ για τους σκοπούς που αναφέρονται για την ορθή 
επεξεργασία της παραγγελίας σας και για την αμοιβαία εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία αγοράς. 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς για την επεξεργασία της παραγγελίας σας θα 
αποθηκευτούν μέχρι τη λήξη της νομικής υποχρέωσης κράτησης και στη συνέχεια θα διαγραφούν, 
εκτός αν εμπίπτουν στο άρθρο 6 παρ. 1 φράση 1 εδ. c ΓΚΠΔ υποχρεούνται να αποθηκεύουν για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω φορολογικών και εμπορικών απαιτήσεων για την αποθήκευση 
και την τεκμηρίωση ή είστε υποχρεωμένος/-η να κάνετε περαιτέρω αποθεματοποίηση σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παρ. 1 φράση 1 εδ. 1 ΓΚΠΔ έχει συναινέσει. 

4. Μετάδοση δεδομένων

Η μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σε τρίτους θα γίνεται αποκλειστικά στους 
συνεργάτες υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εκτέλεση της σύμβασης, όπως π.χ. η εταιρεία 
εφοδιαστικής που ανατέθηκε με την παράδοση και το πιστωτικό ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για 
θέματα πληρωμών. Ωστόσο, σε περίπτωση γνωστοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων σε 
τρίτους, το πεδίο των διαβιβαζόμενων δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο απαιτούμενο. 

Για πληρωμή μέσω PayPal, πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal, άμεσης χρέωσης μέσω PayPal ή 
"αγοράς μέσω λογαριασμού" μέσω του PayPal, θα μεταδίνουμε τα στοιχεία πληρωμής σας στο 
Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής "PayPal"). Η 
PayPal διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει πιστωτικό έλεγχο για πληρωμή μέσω πιστωτικής 



κάρτας μέσω PayPal, άμεσης χρέωσης μέσω PayPal ή "αγοράς μέσω λογαριασμού" μέσω του 
PayPal. Το αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου σε σχέση με τη στατιστική πιθανότητα αθέτησης 
χρησιμοποιείται από την PayPal για να αποφασιστεί η παροχή της αντίστοιχης μεθόδου πληρωμής. 
Οι πληροφορίες πίστωσης μπορούν να περιέχουν τιμές πιθανότητας (αποκαλούμενες τιμές 
βαθμολογίας). Εφόσον οι τιμές σκορ συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα της πιστοληπτικής 
ικανότητας, βασίζονται σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Ο 
υπολογισμός των τιμών βαθμολογίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα διεύθυνσης. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του 
PayPal: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Η μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για σκοπούς άλλους από εκείνους που 
αναφέρονται παραπάνω δεν πραγματοποιείται. 

Θα μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο με τρίτους εάν: 

 έχετε δώσει  σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1. Σελ. 1 εδ. a ΓΚΠΔ ρητά τη 
συγκατάθεσή του 

 γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 φράση 1 εδ. f  ΓΚΠΔ υποχρεούται να 
διεκδικεί, να ασκήσει ή να υπερασπίσει νομικές αξιώσεις και δεν υπάρχει λόγος να 
υποθέσουμε ότι έχετε ένα κατά κύριο λόγο νόμιμο συμφέρον να μην αποκαλύψετε τα 
δεδομένα σας, 

 σε περίπτωση που η γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 φράση 1 εδ. g ΓΚΠΔ 
είναι επίσης μια νομική υποχρέωση 

 αυτό είναι νομικά επιτρεπτό και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 φράση 1 εδ. b ΓΚΠΔ 
απαιτείται για την επίλυση συμβατικών σχέσεων μαζί σας. 

Ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για να μοιραστούμε τις 
πληροφορίες σας με τρίτους. 

5. Χρήση cookies 

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Αυτά είναι μικρά αρχεία που δημιουργεί αυτόματα το 
πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας (φορητό υπολογιστή, 
tablet, smartphone κ.λπ.) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies δεν βλάπτουν τη συσκευή 
σας, δεν περιέχουν ιούς, Trojans ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.  

Στο cookie αποθηκεύονται οι πληροφορίες, το καθένα από το οποίο συνδέεται με το συγκεκριμένο 
τερματικό που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε αμέσως την ταυτότητά 
σας.  

Από τη μία πλευρά, η χρήση των cookies χρησιμεύει για να κάνει τη χρήση της προσφοράς μας πιο 
ευχάριστη για εσάς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα αποκαλούμενα cookie περιόδου σύνδεσης 
για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφθεί μεμονωμένες σελίδες στον ιστότοπό μας. Αυτά 
διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδο από τη σελίδα μας. 

Επιπλέον, για να βελτιώσουμε την ευχρηστία, χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies που είναι 
αποθηκευμένα στη συσκευή σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον 
ιστότοπό μας για να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζει αυτόματα ότι έχετε ήδη 



βρεθεί μαζί μας και ποιες εισροές και ρυθμίσεις έχετε κάνει, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε 
ξανά.  

Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε cookies για να καταγράψουμε στατιστικά τη χρήση της 
ιστοσελίδας μας και να την αξιολογούμε με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς. Αυτά τα 
cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας ότι 
έχετε ήδη βρεθεί μαζί μας. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρόνο. 

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα cookies είναι για τους σκοπούς που 
αναφέρονται για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, καθώς και των τρίτων, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδ. f ΓΚΠΔ που απαιτείται.  

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να 
διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποθηκευμένα cookies 
στον υπολογιστή σας ή πάντα να εμφανίζεται μια υπόδειξη πριν από τη δημιουργία ενός νέου 
cookie. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies εντελώς μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας. 

6. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων  

Οι σύνδεσμοι που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας διερευνώνται και συγκεντρώνονται με τη 
μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, δεν επηρεάζουμε τον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό και το 
περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των 
συνδεδεμένων σελίδων και δεν εγκρίνουμε το περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Για παράνομο, 
ανακριβές ή ατελές περιεχόμενο καθώς και για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση 
των πληροφοριών, ο πάροχος του ιστότοπου στον οποίο έγινε αναφορά είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος. Η ευθύνη εκείνων που υποδεικνύουν μόνο τη δημοσίευση από μια σύνδεση 
αποκλείεται.  Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τις αναφορές τρίτων εάν έχουμε θετική γνώση γι 'αυτούς, 
δηλαδή για οποιοδήποτε παράνομο ή τιμωρούμενο περιεχόμενο και αν είναι τεχνικά εφικτό και 
λογικό να εμποδίσουμε τη χρήση τους. 

7. Social Media Plugins 

Βασιζόμαστε στον ιστότοπό μας με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 φράση 1 εδ. f ΓΚΠΔ τα κοινωνικά 
πρόσθετα του κοινωνικού δικτύου Facebook  για να κάνουν την εταιρεία μας πιο γνωστή. Ο 
υποκείμενος εμπορικός σκοπός πρέπει να θεωρηθεί ως έννομο συμφέρον κατά την έννοια του 
ΓΚΠΔ. Η ευθύνη για τη λειτουργία που είναι συμβατή με την προστασία δεδομένων πρέπει να 
διασφαλίζεται από τους αντίστοιχους παρόχους. Η ενσωμάτωση αυτών των προσθηκών από εμάς 
λαμβάνει χώρα με τον τρόπο της λεγόμενης μεθόδου Δύο Κλικ για την προστασία των επισκεπτών 
της ιστοσελίδας μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 Στην ιστοσελίδα μας, τα plugins κοινωνικών μέσων από το Facebook χρησιμοποιούνται για την 
εξατομίκευση της χρήσης τους. Γι 'αυτό χρησιμοποιούμε το κουμπί "LIKE" ή "SHARE". Είναι μια 
προσφορά από το Facebook.  

Εάν επισκέπτεστε μια σελίδα του ιστότοπού μας που περιέχει ένα τέτοιο plugin, ο φυλλομετρητής 
σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο της 
προσθήκης μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και 
ενσωματώνεται από αυτόν στον ιστότοπο. 



Με την ενσωμάτωση των plugin, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχει πρόσβαση ο 
περιηγητής σας στην αντίστοιχη σελίδα της ιστοσελίδας μας, ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό 
στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί στο Facebook. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης 
της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας σε ένα διακομιστή 
Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.  

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να αναθέσει την επίσκεψη στον 
ιστότοπό μας απευθείας στον λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν αλληλεπιδράτε με τα plugins, για 
παράδειγμα πιέζοντας το κουμπί "LIKE" ή "SHARE", οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται επίσης 
απευθείας σε ένα διακομιστή Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες θα δημοσιεύονται 
επίσης στο Facebook, ορατές σε όλους.  

Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας 
αγοράς και εξατομικευμένων σελίδων στο Facebook.  Για το σκοπό αυτό, το Facebook χρησιμοποιεί 
προφίλ χρηστών, ενδιαφέροντος και σχέσεων, π.χ, για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας  σε 
σχέση με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook, να ενημερώσει άλλους χρήστες του 
Facebook σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τη χρήση του Facebook.  

Αν δεν θέλετε το Facebook να αναθέσει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας 
στο λογαριασμό σας στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. 

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των 
δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και ρυθμίσεις για την προστασία 
του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα στην 
πολιτική δεδομένων του Facebook, την οποία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.facebook.com/about/privacy/. 

8. Τα δικαιώματα του ενδιαφερομένου 

Έχετε το δικαίωμα: 

 να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται από 
εμάς σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, μπορείτε να παρέχετε πληροφορίες 
σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, τις 
κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν δημοσιοποιηθεί τα δεδομένα σας, την 
προγραμματισμένη περίοδο διατήρησης, το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού 
της επεξεργασίας ή της αντίρρησης, την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής, την προέλευση 
των δεδομένων σας, αν δεν έχουν συλλεχθεί από εμάς, καθώς και την ύπαρξη 
αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μορφοποίησης και, κατά περίπτωση, σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις λεπτομέρειες 
αυτής · 

 σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε αμέσως τη διόρθωση ή συμπλήρωση 
εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει σε εμάς. 

 σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων 
που έχετε αποθηκεύσει σε εμάς, εκτός εάν η επεξεργασία για την άσκηση του δικαιώματος 
στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για 



λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για ισχυρισμό, απαιτείται άσκηση ή υπεράσπιση των 
νόμιμων δικαιωμάτων. 

 να ζητήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 18 GDPR, τον περιορισμό της επεξεργασίας των 
προσωπικών σας δεδομένων, όσον αφορά την αμφισβήτηση της ακρίβειας των δεδομένων 
από εσάς, η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά απορρίπτετε τη διαγραφή της και δεν 
χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά εσείς να απαιτήσουν από αυτούς να διεκδικήσουν, 
να ασκήσουν ή να υπερασπιστούν νομικές απαιτήσεις ή έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ. 

 σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται 
σε μας σε δομημένη, τυποποιημένη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη 
διαβίβαση σε άλλο υπεύθυνο. 

 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ, να ανακαλέσετε τη δεδομένη συγκατάθεσή σας ανά 
πάσα στιγμή. Ως αποτέλεσμα, δεν επιτρέπεται πλέον η συνέχιση της επεξεργασίας 
δεδομένων βάσει αυτής της συναίνεσης για το μέλλον και 

 να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 της ΓΚΠΔ. Κατά 
κανόνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή της συνήθους κατοικίας ή 
εργασίας σας ή με την έδρα της εταιρείας μας. 

9. Δικαίωμα αντικρούσεως 

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα βασίζονται σε νόμιμα συμφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 
φράση 1 εδ. f ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των 
προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ, υπό τον όρο ότι υπάρχουν λόγοι που 
προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή ότι η ένσταση στρέφεται κατά του διαφημιστικού 
ταχυδρομείου. Στην τελευταία περίπτωση, έχετε γενικό δικαίωμα αντίρρησης, το οποίο 
εφαρμόζεται από εμάς χωρίς να προσδιορίζουμε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση. 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανάκλησης ή αντίρρησης, στείλτε μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@bpmarine.gr. 

10. Ασφάλεια δεδομένων 

Χρησιμοποιούμε τη δημοφιλή μέθοδο SSL (Secure Socket Layer) στην επίσκεψη ιστότοπου σε 
συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα 
περιήγησης. Γενικά, αυτή είναι μια κρυπτογράφηση 256-bit. Αν το πρόγραμμα περιήγησης δεν 
υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256-bit, θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία v3 των 128 bit. Η 
κρυπτογράφηση μίας σελίδας του ιστοτόπου μας εμφανίζεται από την κλειστή αναπαράσταση του 
εικονιδίου κλειδιού ή κλειδώματος στην κάτω γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησης. 

Λαμβάνουμε επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των 
δεδομένων σας από τυχαία ή εκ προθέσεως χειραγώγηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή 
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς 
σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

11. Ενημέρωση και αλλαγή αυτής της πολιτικής απορρήτου 

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει επί του παρόντος και έχει την κατάσταση του Μαρτίου 2018.  



Ως αποτέλεσμα της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτυακού μας τόπου και των προσφορών του ή λόγω 
αλλαγών στις νομικές ή επίσημες απαιτήσεις, μπορεί να χρειαστεί να αλλαχτεί αυτήν την πολιτική 
απορρήτου. 

Η τρέχουσα πολιτική απορρήτου μπορεί να προβληθεί και να εκτυπωθεί στον ιστότοπό μας 
οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.bpmarine.gr/pdf/Politikiaporritou.pdf 

___________________________________________________________________________ 
Πηγή: Δείγμα πολιτικής προστασίας απορρήτου που δημιουργήθηκε από τον δικηγόρο Andreas 
Gerstel (http://www.anwaltblog24.de/) 

 

 


